Muistio 10.12.2018

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
Aika:

maanantai 10.12.2018 klo 11.00–12.25

Paikka:

Gumbölen kartano, Engelin puistotie

Kutsutut jäsenet:

Juvonen Arja (puheenjohtaja)
Koponen Noora (varapuheenjohtaja)
Aho Tuomas
Båsk Gustav (klo 11.00-12.10)
Hallikas Hilla
Heinikoski Nina
Laine Raija
Metso Juha
Nordling Merja
Savolainen Anne
Suonsaari Jaana

Varajäsenet:

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

Ohjelmapäällikkö
Viestintävastaava
Pysyvä asiantuntija

Puusniekka Riikka
Huida Outi
Jenni Björksten

1. KOKOUKSEN AVAUS JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Kokouksen puheenjohtajana toimi Noora Koponen, joka avasi kokouksen klo11.00.
Esityslista hyväksyttiin.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Ohjausryhmä hyväksyi edellisen kokouksen muistion.
3. PÄIVÄN PARAS HETKI -KAMPANJA
Päivän paras hetki -kampanja käynnistyi 24.10. ja päättyi 2.12. Kampanjaa toteutettiin
samanaikaisesti busseissa, metroissa, kauppakeskusten mainostauluilla sekä somessa.
Kampanjan aikana järjestettiin myös yksi Voi hyvin -luento.
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Ohjausryhmän käsittely:
Outi Huida esitteli kampanjan toteutusta ja siihen liittyviä tavoitettavuustietoja tekemänsä
koosteen pohjalta (liite 1). Kampanja toteutettiin kahdessa kahden viikon jaksossa
busseissa, metroissa ja kauppakeskuksien digiscreeneillä. Somessa kampanja-aika oli neljä
peräkkäistä viikkoa (Facebook ja Instagram).
Busseissa penkkien selkänojissa oli yhteensä 4 000 tarraa, sekä Espoon sisäisillä että
seutulinjoilla. ”Bussiin nousuja” kampanjan aikana oli noin 1,16 miljoonaa.
Metroissa kampanja oli esillä junavaunujen digitauluilla sekä metroasemien digitauluilla.
Mainosajat oli kohdennettu tiettyihin aikoihin aamuisin, päivisin ja iltaisin. Esillä oli yhdeksän
eri videota sekä viisi keinoa -video.
Somessa erityisesti senioreja tavoitettiin odotettua paremmin.
Ohjausryhmä oli tyytyväisiä erityisesti kampanjan kontaktimääriin. Keskusteltiin ensi vuoden
jatkokampanjoinnista. Todettiin, että melko pienillä kustannuksilla voitaisiin hyödyntää
teetettyjä kampanjamateriaaleja kampanjoimalla pienimuotoisemmin, esim. ostamalla
mainostilaa busseista joksikin aikaa. Selvitetään myös mahdollisuuksia levittää
kampanjamateriaalia kaupungin eri yksiköiden diginäytöille.
Sovittiin, että selvitetään, onko kampanja näkynyt www.espoo.fi/hyvinvointi -sivujen
kävijämäärissä.
Keskusteltiin Voi hyvin -luennoista. Keväälle 2019 on varattu uusinnat Maaret Kallion ja
Frank Martelan tämän vuoden luennoista. Heinikoski ehdotti seuraavaksi luennoitsijaksi
Signmarkia. Sovittiin, että selvitetään Signmarkin osalta yhteistyömahdollisuuksia ja tämän
hintaa.
4. PROJEKTIT JA TOIMENPITEET 2019
Hyvinvoiva Espoo -ohjelman vuoden 2019 toimenpiteistä ja projekteista on käyty
lähetekeskustelua ohjausryhmän edellisissä kokouksissa.
Ohjausryhmän käsittely:
Puusniekka esitteli viime ohjausryhmän jälkeen tarkennetun koosteen vuoden 2019
toimenpide-ehdotuksista.
Ohjausryhmä keskusteli siitä, että pyritään osallistamaan enemmän nuoria digitaalisessa
viestinnässä. Sovittiin, että selvitetään Laurean tai Omnian opiskelijoiden mahdollisuuksia
tehdä videoita ohjelmalle tai kytkeä opinnäytetöitä ohjelman tekemisiin.
Ohjausryhmä piti tärkeänä, että aktiivista viestimistä ohjelman teemoilla jatketaan, mutta ei
panosteta siihen rahallisesti yhtä paljon kuin vuonna 2018. Länsiväylässä julkaistavaa
liitettä pidettiin hyvänä ja suhteellisen edullisena viestintäkanavana, joka tavoittaa ehkä
myös niitä, joita tämän vuoden kampanja ei ole tavoittanut. Ohjelman teemoja voidaan
tarjota myös Sotetin tuottamiin muihin Länsiväylän liitteisiin.
Keskusteltiin Viiden keinon teemoihin liittyvistä avauksista ja siitä, miten niitä voisi ideoida.
Sovittiin, että jatketaan kaupungin eri avustuksia saavien järjestöryhmien tilaisuuksia,
joissa haastetaan järjestöjä kytkemään teemoja omaan toimintaansa. Tänä syksynä
Hyvinvoiva Espoo oli mukana Kulttuurin tulosyksikön järjestämässä kulttuuri- ja
taideyhdistysten syysfoorumissa.
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Båsk ehdotti, että ohjelma on ensi vuonnakin mukana Svenska veckanin ohjelmassa. Hän
kannatti myös viiden keinon työkalun kehittämistä seniorijärjestöille.
Koponen ehdotti, että kutsutaan Väylä ry:stä joku vierailemaan ohjausryhmään.
Keskusteltiin hyötytavoite 3:n toimenpide-ehdotuksista. Todettiin, että määritellään
toimenpiteet tarkemmin keväällä, kun eteneminen sote-uudistuksen osalta on tiedossa.
Ehdotettua kumppanuusfoorumia voidaan kuitenkin lähteä työstämään jo vuoden 2019
alusta. Toimenpiteellä vahvistetaan nykyisiä kaupungin hyte-rakenteita ja edistetään
hyötytavoitteen 3 toteutumista.
Puusniekka kertoi, että Kestävä Espoo -kehitysohjelman kanssa on sovittu, että ohjelman
edustaja vierailee Hyvinvoiva Espoo -ohjelman ohjausryhmässä kevään aikana.
5. VUODEN 2019 KOKOUKSET
Ohjausryhmä sopi kevään 2019 kokousten päivämäärät 28.11. kokouksessa. Ohjausryhmä
toivoi muutosta ehdotettuihin alkamisajankohtiin.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä päätti, että kevätkauden kokoukset alkavat puoli tuntia aiemmin ehdotettua
myöhemmin:
• 31.1.2019 klo 15.30-17.30
• 27.2.2019 klo 15.30-17.30
• 27.3.2019 klo 15.30-17.30
• 24.4.2019 klo 15.30-17.30
• 22.5.2019 klo 15.30-17.30
• 19.6.2019 klo 15.30-17.30
6. MUUT ASIAT
Puusniekka kertoi, että Hyvinvoiva Espoo -ohjelma on kuultavana tarkastuslautakunnassa
13.2.2019. Teemana on asukas- ja asiakaslähtöisyys. Tilaisuuteen osallistuvat ohjelmasta
ohjelmapäällikkö ja ohjausryhmän puheenjohtaja.
Ohjausryhmä käsitteli ympäristömuotoilija Iira Niemeläisen toimittamat kysymykset koskien
terveysluontopolun arviointia.
Björksten mainitsi, että ohjausryhmän hyväksytyt muistiot julkaistaan jatkossa ohjelman
nettisivuilla www.espoo.fi/hyvinvoivaespoo. Valtuuston neuvottelukunnassa oli toivottu, että
kehitysohjelmien ohjausryhmien muistiot olisivat luettavissa nettisivuilla.
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7. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.25.

Espoossa 13.12.2018

Noora Koponen

Jenni Björksten

ohjausryhmän varapuheenjohtaja

onnellisuusagentti, kokouksen sihteeri
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