Pöytäkirja

1
(3)

KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokous
Kokouksen keskeisenä tavoitteena oli käsitellä luonnosta ohjelmasuunnitelmaksi
sekä antaa evästyksiä jatkovalmisteluun. Ohjelmasuunnitelman osalta on sovittu, että
ne toimitetaan kaupunginhallituksen päätettäväksi tammikuun loppuun mennessä ja
ohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan ohjelmasuunnitelman tammikuun
kokouksessa. Lisäksi kokouksessa kuultiin tiivis esitys syksyllä toteutetun ilmastotyön
koosteen sisällöstä.
Kokouskutsu ja asialista
Aika:
Paikka:

keskiviikkona 13.12.2017 klo 15.30 - 17.40
Vihreän liiton ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoonkatu 5

Estyneet yliviivattu
Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok.
Ville Lehtola, kok.
Minna Aitola, sd.
Paikalla varajäsen Aili Pesonen, kesk., poistui 16.35
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Nuorisivaltuuston edustaja:
Joona Aaltonen
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö, poistui 16.40
Niina Järvinen, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Paikalle kutsuttuina:
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan pj. poistui muutaman kerran lyhyesti
Leena Sjöblom, johtava ympäristöasiantuntija, läsnä kohdassa kolme
Tuija Stambej, ympäristöasiantuntija, läsnä kohdassa kolme

Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimi Niina Järvinen.
Käsiteltiin kokouksen asialista. Päätettiin käsitellä kohdan kaksi jälkeen kohta 4 ja muiden
asioiden ”Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022”.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 16.11.2017 kokouksen pöytäkirja.
3. Espoon kaupungin ilmastotyön esittely (Tuija Stambej & Leena Sjöblom)
Ilmasto-ohjelman valmistelun yhteydessä koottiin sen liitteeksi ensimmäisen vaiheen
hankkeita, joilla vaikutetaan Espoon kaupunkiorganisaation ilmastotyöhön ja vaikutuksiin.
Ilmasto-ohjelma hyväksyttiin syksyllä 2016 kaupunginvaltuustossa. Ympäristökeskus on tehnyt
koosteen, jossa tarkastellaan tehtyjä toimenpiteitä ensimmäisen vuoden osalta. Kuultiin tiivis
yhteenveto ja käytiin keskustelu.
Ilmastotoimenpiteiden seuranta 2017 -kooste löytyy työtilasta
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä kävi esittelystä keskustelun ja totesi tietojen olevan keskeisiä
ohjelmasuunnitelmavalmistelun kannalta. Todettiin, että Kestävä Espoo -ohjelman
jatkotyöskentelyssä on tärkeää pitää tiivis yhteys ympäristökeskuksen kanssa. Asia merkittiin
tiedoksi.
4. Käsitellään ohjelmasuunnitelman luonnos
Pasi Laitala ja Niina Järvinen esittelivät ohjelmasuunnittelun valmistelun aikataulun, tilanteen ja
luonnoksen. Ohjausryhmä ohjeisti jatkovalmistelua. Ohjausryhmälle toimitettiin
ohjelmasuunnitelmaluonnos 12.12. etukäteen tutustuttavaksi.
Kestävä Espoo -ohjelmasuunnitelmaluonnos v. 0.2 löytyy työtilasta
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä ohjeisti jatkovalmistelua ja kävi keskustelun luonnoksesta. Ohjelmasuunnitelmaa
käsitellään Kestävä Espoo -ohjausryhmässä vielä tammikuun kokouksissa.
5. Seuraavien kokousten aikataulu
11.1.2018 klo 15.30-17.30 ohjausryhmän kokous, tavoitteena toimittaa viikkoa ennen kokousta
ohjelmasuunnitelmaluonnos
29.1.2018 klo 14.30-16.30 ohjausryhmän kokous, käsitellään viimeisen kerran
ohjelmasuunnitelmaa
Sovittiin, että loppuihin kevään kokousaikoihin palataan tammikuun kokouksessa.
6. Tiedoksi annettavat asiat

Niina Järvinen kertoi kestävän kehityksen sitoumustyön työpajan ja kiitosjuhlan kuulumiset.
Työpajassa oli paikalla noin 64 henkilöä ja juhlassa vajaa 60 henkilöä. Tilaisuudet onnistuivat
hyvin ja työyksiköt saivat tukea siihen, kuinka kestävän kehityksen tavoitteet muutetaan
konkreettisiksi toimenpiteiksi. Asia merkittiin tiedoksi.
Uutinen Essissä ja uutinen Espoo.fi -sivuilla. Lisäksi Kestävän kehityksen sisäisen viestinnän
työtilassa on valokuvia tapahtumasta.
Sirpa Hertell ja Elias Erämaja kertoivat kaupunginhallituksen tulevasta virkamatkasta Brysseliin
17.-19.1.2018. Matkan tavoitteena on opintomatka, tiedonhankinta ja verkostoituminen sekä
edunvalvonta. Matkalla käsitellään Espoo-tarinan kärkiteemoja, joista keskeisenä on kestävä
kehitys ja kehitysohjelmat kehitysalustoina. Asia merkittiin tiedoksi.
7. Käsitellään muut mahdolliset asiat
Pasi Laitala kertoi ”Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018-2022” sisällöstä. Lisätietoja
löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta. Asia merkittiin tiedoksi.
Pasi Laitala ja Sirpa Hertell kertoivat, että Helsingin seudun liikenne (HSL) on hyväksynyt
hallituksessaan uuden strategian. Linkin takaa löytyy valmis strategia. Asia merkittiin tiedoksi.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.40.

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Järvinen
sihteeri

