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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokous
Kokouksen tavoitteena oli käsitellä ohjelman hyötytavoitteita 4 Espoolaiset toimivat
vastuullisesti ja 5 Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat.
Valmistelua on tehty laajassa kumppaniyhteistyössä sekä iltapäivän työpajassa ja niiden
tulosten pohjalta ohjausryhmä aloitti tavoitteiden tarkemman käsittelyn.
Työpajaosuus alkoi jo klo 13.00: Lagstadin koulumuseossa, Vanha Lagstadintie 4, 02770
Espoo. Ohjausryhmän varsinainen kokous alkoi klo 15.05.
Aika:
Paikka:

torstaina 12.10.2017 klo 15.05 - 17.00
Lagstadin koulumuseossa, Vanha Lagstadintie 4, 02770

Estyneet yliviivattu
Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet:
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok. (osallistui etänä)
Ville Lehtola, kok. saapui 15.15
Minna Aitola, sd.
Riina Nevamäki, kesk. paikalla varajäsen Aili Pesonen
Kokoukseen kutsutut viranhaltijat:
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Nuorisivaltuuston edustaja:
Joona Aaltonen
Ohjelman vastuulliset viranhaltijat:
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Niina Järvinen, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Kokoukseen kutsuttuna vierailijana:
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan pj.

Työpajaan osallistui noin 30 asiantuntijaa kumppaniorganisaatioista sekä Espoon kaupungilta.
Seuraavat työpajan asiantuntijoista osallistuivat myös kokouksen asialistan kohtiin 1, 4 ja 5:
Riina Plosila, koulutussuunnittelija
Tuija Stambej, ympäristöasiantuntija
Riitta Pulkkinen, luontotalon johtaja
Niko Riepponen, ympäristömuotoilija
Katrin Aia, ympäristönsuojelusihteeri
Suvi Kajamaa, projektityöntekijä
Katri Luukkonen, suunnittelija
Hannele Meller, tiedottaja
Anu Mänty, johtava asiantuntija, Sitra
Tuovi Kurttio, neuvonantaja, PKS Kierrätyskeskus
Eija Kärkkäinen, kampanjakoordinaattori, Hiilivapaa Espoo
Raimo Volanen, sisustusarkkitehti, Espyy

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen klo 15:05. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimi Niina
Järvinen. Käsiteltiin kokouksen asialista. Käsiteltiin ensin asialistan kohdat 1, 4 ja 5.
Todettiin kaupunginjohtajan mappipäätös ohjausryhmän viranhaltijajäsenten nimeämisestä.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 27.9.2017 kokouksen pöytäkirja. Kokouksen pöytäkirja on liitteenä.
3. Ohjelman hyötytavoitteet
Ohjelma hyötytavoitteet on jätetty päätöksentekoon. Liitteenä on kaupunginhallituksen esitys
valtuustolle Kestävä Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteista. Hyötytavoitteet käsitellään
kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.10.2017.
Ohjausryhmä käsittely
Merkittiin asia tiedoksi
4. Hyötytavoitteen 4 Espoolaiset toimivat vastuullisesti valmistelun purku ja tulosten käsittely
Ohjausryhmän jäsenet ovat saaneet kalenterikutsun työpajaan, jonka yhteydessä on selostettu
hyötytavoitteiden valmistelua ennen ohjausryhmän kokousta. Työpajaan osallistuneet esittelivät
työpajan tuloksia ohjausryhmälle ja niiden pohjalta käytiin keskustelu. Työpajan sisällöstä ja
tavoitteista on lisätietoa kalenterikutsussa.
Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle hyötytavoitteesta 4
”Espoolaiset toimivat vastuullisesti
Kestävää elämäntapaa tehdään tunnetuksi, helpoksi ja houkuttelevaksi. Erityisesti tuetaan lasten ja
nuorten kestävän kehityksen arvojen ja toimintatapojen kehittymistä. Kestävään elämäntapaan
johtavia keinoja otetaan käyttöön ja niitä vahvistetaan kaupunkikehittämisessä yhdessä asukkaiden,
asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Sosiaalisen kestävyyden, esim. kotoutumisen toimintamalleja

parannetaan. Asukkaiden omaehtoista ja yhteisöllistä toimintaa kehitetään. Yhdessä luodaan
toimivaa, turvallista ja viihtyisää arkea.”
Työpajassa esitetyt materiaalit:
Kestävä arki. Anu Mänty, johtava asiantuntija, Sitra.
Ohjelmasuunnitelmavalmistelu HT4 ja HT5
Ohjausryhmä käsittely
Työpajan fasilitaattorit Riitta Pulkkinen ja Tuija Stambej nostivat keskeiset kohdat esille työpajan
tuloksista. Muilla paikalla olleilla oli mahdollisuus kommentoida keskustelua. Ohjausryhmä kävi
keskustelun hyötytavoitteen keskeisestä sisällöstä ja ohjelmakauden tärkeimmistä käynnistettävistä
kehittämistoimista sekä muista toimenpiteistä, joilla edistetään hyötytavoitteen saavuttamista.
Keskustelun pohjalta valmistellaan ohjelmasuunnitelmaan hyötytavoitteen keskeisimmät projektit ja
toimenpiteet. Ohjelmapäällikön johdolla ohjelmapäällikkö ja pysyvä asiantuntija Niina Järvinen
kokoavat tulosten pohjalta valmisteluun aineistoa ohjelmasuunnitelmatyötä varten. Tarvittaessa
ollaan uudestaan yhteydessä sisäisiin asiantuntijoihin ja ulkoisiin kumppaneihin.
Työpajassa tuotetut materiaalit
Espoolaiset toimivat vastuullisesti HT4 (1)
Espoolaiset toimivat vastuullisesti HT4 (2)
5. Hyötytavoitteen 5 Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat
valmistelun purku ja tulosten käsittely
Ohjausryhmän jäsenet ovat saaneet kalenterikutsun työpajaan, jonka yhteydessä on selostettu
hyötytavoitteen valmistelua ennen ohjausryhmän kokousta. Työpajaan osallistuneet esittelivät
työpajan tuloksia ja niiden pohjalta käytiin keskustelu. Työpajan sisällöstä ja tavoitteista on lisätietoa
kalenterikutsussa.
Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle hyötytavoitteesta 5
”Lähiympäristön luontohyödyt ja virkistäytymismahdollisuudet kasvavat
Monimuotoinen luonto ja ympäristö lisäävät hyvinvointia kaikenikäisille espoolaisille sekä Espoossa
vieraileville. Verkostomaisessa kaupunkirakenteessa luonto on lähellä. Lähiluonnon merkitys
virkistyspaikkana vahvistuu. Merellisen Espoon ja Rantaraitin saavutettavuutta parannetaan ja
palveluja kehitetään. Luontohyötyjä, lähi- ja kaupunkiluonnon laatua sekä virkistyspalveluja
kehitetään ja tehdään tunnetuksi yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa.
Espoolaisten lähiluonnon tuntemusta ja luontosuhdetta vahvistetaan. Laajennetaan asukkaiden
mahdollisuuksia osallistua lähiympäristöstä huolehtimiseen.”
Ohjausryhmän käsittely
Työpajan fasilitaattorit Riina Plosila ja Niko Riepponen nostivat keskeiset kohdat esille työpajan
tuloksista. Muilla paikalla olleilla oli mahdollisuus kommentoida keskustelua. Ohjausryhmä kävi
keskustelun hyötytavoitteen keskeisestä sisällöstä ja ohjelmakauden tärkeimmistä käynnistettävistä
kehittämistoimista sekä muista toimenpiteistä, joilla edistetään hyötytavoitteen saavuttamista.
Keskustelun pohjalta valmistellaan ohjelmasuunnitelmaan hyötytavoitteen keskeisimmät projektit ja
toimenpiteet. Ohjelmapäällikön johdolla ohjelmapäällikkö ja pysyvä asiantuntija Niina Järvinen
kokoavat tulosten pohjalta valmisteluun aineistoa ohjelmasuunnitelmatyötä varten. Tarvittaessa
ollaan uudelleen yhteydessä sisäisiin asiantuntijoihin ja ulkoisiin kumppaneihin.
Työpajassa tuotetut materiaalit
Lähiympäristön luontohyödyt HT5 (1)
Lähiympäristön luontohyödyt HT5 (2)

6. Seuraavien kokousten aikataulu
Ohjausryhmän kokoukset on teemoitettu valmistelutyön tehostamiseksi. Päivitetyt kokoustiedot
löytyvät kalenterikutsuista. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset ja kumppanityöpajat:
26.10. klo 12:15-17:00 kumppanityöpaja ja ohjausryhmän kokous
Klo 12:15-15:30 Kestävä Espoo työpaja: Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut
Klo 15-17 Kestävä Espoo -ohjausryhmä
2.11. klo 13:30-15:30 kumppanityöpaja
Kestävä Espoo työpaja: Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu
16.11. klo 11:15-16 ohjausryhmien yhteinen kokous
Klo 11:15-16:00 Ohjausryhmien yhteinen kokous (tarkemmat ja päivittyvät tiedot ovat tulleet
ohjelmatoimistolta)
Käsiteltävänä ohjelmasuunnitelma kokonaisuutena
13.12. klo 15:30-17:30 ohjausryhmän kokous
Klo 15:30-17:30 Kestävä Espoo -ohjausryhmä
7. Tiedoksi annettavat asiat
Espoon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksista kertovat videot on julkaistu kaupungin
Youtube-kanavalla. Linkkien takaa löytyvät koko video ja video englanninkielisillä teksteillä.
Klippejä videosta:
Leppävaaran aseman jalankulun ja pyöräilyn kehittäminen
Ympäristöystävällisen toiminnan lisääminen ekotukitoiminnan avulla
Kestävästi keittiössä!
Pitkä video Ajurinmäen päiväkodin kestävän kehityksen työstä englanninkielisillä teksteillä:
Sustainable Development at Ajurinmäki Day Care Centre
8. Käsitellään muut mahdolliset asiat
Ympäristökeskuksen tuottama Espoo ympäristötavoitteet 2017-2021 -materiaali jaettiin
ohjausryhmälle.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Järvinen
sihteeri

