Muistio 17.1.2018

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma
Aika:

torstai 11.1.2018 klo 16.00–17.05

Paikka:

Keskustan ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoonkatu 5

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 avasi kokouksen klo 16.00.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3. TULEVAISUUSTYÖPAJAN YHTEENVETO
Ohjausryhmä osallistui 11.1.2018 aamupäivällä järjestettyyn tulevaisuustyöpajaan, jossa
rakennettiin yhteistä tulevaisuuskuvaa ja haettiin ymmärrystä siihen, miten tulevaisuuden
muutokset vaikuttavat espoolaisten mahdollisuuksiin edistää omaa hyvinvointiaan.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmässä keskusteltiin tulevaisuustyöpajasta ja sen herättämistä ajatuksista.
Tulevaisuustyöpajasta oli pidetty ja ennakointikarttaa pidettiin käyttökelpoisena ja ajatuksia
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herättävänä työvälineenä. Todettiin, että kartan aiheet olivat kuitenkin osin rajoittuneet
suhteessa ohjelman tematiikkaan. Todettiin edelleen, että työkalua ei pystytty työpajan
aikana käyttämään täysimittaisesti aikataulusta johtuen. Nyt työstettyjen asioiden
jatkotyöstäminen nähtiin tarpeelliseksi, jotta saadaan konkreettisia toimenpideideoita Viisi
keinoa elää paremmin ja pidempään -viitekehyksen eri osa-alueiden kehittämiseen.
Sovittiin, että Puusniekka ja Suonsaari kokoavat työpajan tuotoksen ja työstävät tätä
eteenpäin. Seuraava versio tuodaan ohjausryhmään vuoden 2018 aikana, niin että sitä
voidaan hyödyntää ohjelman toimenpiteiden ideoinnissa.
4. OHJELMASUUNNITELMA
Ohjelmasuunnitelma kuvaa ohjelman kokonaisuuden ja esittää suunnitelmat ohjelman
toteutuksesta ja hallinnasta. Ohjelmasuunnitelma luo perustan kehitysohjelman
toimeenpanolle, ohjaukselle ja seurannalle. Kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien tulee
olla valmiina 29.1.2018 mennessä.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä käsitteli ohjelmasuunnitelman viimeisintä luonnosversiota. Keskusteltiin
ohjelman riskeistä. Eniten keskustelua herättivät kampanjaan ja ohjelman toimenpiteiden
mittaamiseen liittyvät riskit. Kampanjan osalta pidettiin tärkeänä, että yleisluontoisen
kampanjoinnin ohella huomioitaisiin viestinnässä eri ikä- ja kohderyhmät. Kampanjan
jatkumoa läpi ohjelmakauden pidettiin tärkeänä.
Tulosten ja vaikuttavuuden mittaaminen nähtiin vaikeaksi. Todettiin, että määrällistä tietoa
toimenpiteistä ja niiden kattavuudesta pystytään raportoimaan, mutta toiminnan
vaikuttavuutta voi olla haastava mitata.
Sovittiin, että riskisuunnitelma käsitellään ohjausryhmässä kaksi kertaa vuodessa ja
tarvittaessa tätä useammin.
Ohjausryhmä kävi keskustelua ohjelmasuunnitelmaan kirjatuista seurantaindikaattoreista.
Puusniekka kertoi ohjausryhmälle, että seurantaindikaattorien valinnan osalta
ohjelmasuunnitelmien valmistelijat ovat saaneet ohjeistuksena sen, että indikaattorien
valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mihin suurempaan kokonaisuuteen
ohjelma kytkeytyy; mihin tematiikkaan halutaan muutosta. Indikaattorit eivät kerro suoraan
ohjelman onnistumisesta, koska mahdolliseen muutokseen indikaattoreissa vaikuttavat
myös monet muut alueellisen ja kansallisen tason asiat, mm. tarjolla olevat palvelut.
Todettiin, että ohjelmasuunnitelmassa on nyt tarjolla runsaasti eri indikaattoreita. Sovittiin,
että poistetaan yleiset hyvinvointia kuvaavat indikaattorit ja keskitytään mielen hyvinvointia
ja osallisuutta kuvaaviin indikaattoreihin. Mielen hyvinvoinnin indikaattorien valinnan myötä
halutaan saattaa teemaa paremmin esiin ja yleiseen keskusteluun. Osallisuutta kuvaavien
indikaattorien osalta nähtiin tärkeänä selvittää mahdollisuudet raportoida osallisuudessa
tapahtuneet muutokset yhteistyössä Osallistuva Espoo -ohjelman kanssa, jotta ei tehdä
päällekkäistä työtä raportoinnin osalta.
Ohjelmasuunnitelman resursseja koskevan kappaleen osalta todettiin, että budjetti on vielä
valmistelematta ja tämä valmistellaan seuraavaan ohjausryhmään. Tällöin on myös
tiedossa viestintätoimistojen tarjoukset kampanjan osalta, jolloin on parempi käsitys
kampanjan kustannusten vaikutuksista vuoden 2018 budjettiin. Juvonen ja Koponen
toivoivat, että budjetin laadinnassa huomioitaisiin riittävät henkilöresurssit, koska suuri osa
toimenpiteistä edellyttää myös ohjelmasta tulevaa henkilöstöresurssia.
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5. ”5 KEINOA ELÄÄ PAREMMIN JA PIDEMPÄÄN” -KAMPANJA
Ohjausryhmän käsittely:
Outi Huida toi tiedoksi ohjausryhmälle kampanjan valmistelun tilanteen. Metso, Huida ja
Puusniekka tapasivat puitesopimuksessa olevat viestintätoimistot ennen joulua ja kertoivat
ohjelman tarpeista kampanjan osalta. Tämän jälkeen viestintätoimistoille jätettiin
tarjouspyyntö kampanjan suunnittelusta. Tarjouksia pyydettiin 19.1.2018 mennessä.
Tarjouksen jättäneet toimistot tullaan tapaamaan ennen seuraavaa ohjausryhmää.
Tapaamisissa käydään läpi saadut tarjoukset ja niiden sisältö. Sovittiin, että saadut
tarjoukset käsitellään seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa, jolloin arvioidaan yhdessä
eri ehdotusten kiinnostavuutta ja hyödynnettävyyttä.
Kampanjan valmistelut aloitetaan välittömästi, kun valinta on tehty. Lanseeraus aiemmin
suunnittelun mukaisesti toukokuussa 2018.
6. MUUT ASIAT
Käytiin läpi tähän mennessä tulleita ehdotuksia Voi hyvin! -luentojen puhujista. Uusina
ehdotuksina esitettiin Pekka Hyysalo, Jani Toivola, elämänmakuiset taiteilijat Seela Sella ja
Ritva Oksanen, muusikot Antti Tuisku ja Cheek sekä urheilijoista Mika Poutala. Sovittiin,
että päätös toukokuun luennolle kutsuttavasta puhujasta tehdään seuraavassa
ohjausryhmän kokouksessa.
Båsk toivoi ruotsinkielistä käännöstä Viisi keinoa elää paremmin ja pidempään viitekehyksestä. Huida lupasi laittaa kuvan käännettäväksi jo ennen viestintätoimistosta
saatavia lopullisia materiaaleja.
7. SEURAAVAT KOKOUKSET JA MUUT TILAISUUDET
Ehdotukset kokousajoiksi keväälle 2018:
•

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

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.
Espoossa 17.1.2018
Arja Juvonen

Riikka Puusniekka

ohjausryhmän puheenjohtaja

ohjelmapäällikkö, kokouksen sihteeri
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