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Mun Idea –
Kohti äänestystä asukkaiden ideakilpailussa
Teksti: Virpi Lund, lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu
Kuvat: Kai Fogelholm
Vuoden 2017 alussa käynnistyneessä Mun Idea- kokeilussa asukkaat ovat saaneet
ideoida asioita, joita he itse
haluaisivat tehdä asuinalueensa hyväksi Espoon keskuksen alueella. Helmikuun
alusta avautuneeseen Mun
Idea-verkkosovellukseen tuli
kuukauden aikana kolmisenkymmentä ideaa, joiden esittäjät kutsuttiin huhtikuun
alussa järjestettyyn työpajaan.
Yhdessä
asiantuntijoiden
kanssa kehitellyistä ideoista
kuusitoista eteni toiseen työpajaan viimeisteltäväksi ennen nyt toukokuussa meneillään olevaa äänestystä.
Ensimmäiseen työpajaan
oli kutsuttu kaikki ideoiden
esittäjät kertomaan omasta
ideastaan tavoitteena ideoiden selkeyttäminen toteuttamiskelpoisiksi. Tätä varten
työpajaan oli kutsuttu asiantuntijoita kaupungin hallinnosta ja alueen järjestöistä.
Sparrausvaiheessa ideoiden
esittäjiä autettiin kehittämään ideaansa toivottuun
suuntaan ja paikkaan. Heille
annettiin myös tietoa esim.
määräyksistä tai laeista, jotka saattavat ehkä rajoittaa
idean toteuttamista. Ideoita
ohjaavina sparraajina toimi
asiantuntijoita viheralueiden
ylläpidosta, kaupunkimuotoilusta, rakennusvalvonnasta,
liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluista sekä alueen järjestöistä. Työpajassa oli mahdollista yhdistää ideoita muiden ideoihin, mutta asukkaat
halusivat pysyä oman ideansa
takana. Tilaisuuden lopussa
varmistettiin ideoiden eteneminen toiseen työpajaan ja
osallistujille annettiin ”kotiläksy” ideansa viestin tarkentamiseen tulevaan työpajaan.
Toisessa työpajassa verkkosovelluksessa
nähtävillä
olevia asukkaiden ideatekstejä käytiin läpi yhdessä ideoita
esittäneiden ja heidän yhteistyökumppaneittensa kanssa.
Ideatekstejä hiottiin tarkentavien kysymysten avulla huomiota herättäviksi siten, että
äänestäjälle kerrotaan selkeästi, mikä idea on sekä missä
ja milloin se tapahtuu. Kaupungin viestinnän asiantuntijat olivat valmistautuneet
lukemalla omien ryhmiensä
tekstit nykymuodossaan ja
antoivat ohjeita ja neuvoja
selkeään kirjoittamiseen. Tärkeänä pidettiin sitä, kenelle
idea on suunnattu ja miten
ideasta viestitetään. Mielen-

kiinnon herättävää kuvaa pidettiin erityisen tärkeänä.

16 Ideaa Espoon
keskuksen
elävöittämiseksi
Kaikkiaan 16 ideaa on
edennyt Mun Idea -äänestysvaiheeseen kilvoittelemaan
toteutukseen annettavasta
määrärahasta. Nämä ideat
ovat nyt työpajaprosessin ja
muun yhteiskehittelyn tuloksena sellaisia, ettei periaatteellisia esteitä niiden
toteuttamiseen pitäisi olla.
Ideoiden esittäjät yhteistyökumppaneineen ovat sitoutuneita toteuttamaan ideansa,
jos äänestäjät näin haluavat.
Taideteosten osalta on varmistettu ainakin alustava hyväksyntä varsinaisen lupaprosessin ollessa ajankohtainen
idean edetessä toteutukseen.
Se, että kolmannes ideoista ei
edennyt äänestykseen johtui
monestakin eri syystä. Osalle
ideoista ei millään löytynyt
luontevaa paikkaa tai useampaa ideaa esittäneet luopuivat osasta ideoistaan ja
päätyivät keskittämään tarmonsa yhden ideansa saattamiseen äänestyskelpoiseksi.
Näillä samoin kuin ideoilla,
joiden rahoitus jää Mun idea
-äänestyksessä saamatta, on
mahdollisuus hakea kaupungilta kulttuuritoimintaan tarkoitettuja kohdeavustuksia.
Jotkut ehdotukset saattaisivat olla toteutettavissa myöhemmin tai jossain muualla
Espoossa.

Asukkaat ovat ehdottaneet
monenlaisia lähitapahtumia,
kasvien ja luonnon kanssa
puuhailua, taidetyöskentelyä yhdessä taiteilijan kanssa
tai asukkaiden omin voimin
sekä alueen siisteyteen ja
viihtyvyyteen liittyvää toimintaa. Asukkaat toivovat oman
osaamisensa tunnistamista ja
hyödyntämistä voimavarana
alueen kehittämisessä sekä
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista hyvinvointipalvelujen
tasaisella

ja sujuvalla jakautumisella.
Mukaan
yhteistoimintaan
halutaan lapset, nuoret, työikäiset ja seniorit. Monet ideoiden esittäjistä ovat avoimia
ideansa kehittämiseksi jatkuvaksi toiminnaksi ja kaikille
sopivaksi.

Käy äänestämässä
Mun idea
-ehdokkaista
mieleisesi - se on
helppoa!
Ideat esitellään Mun Idea
-verkkosovelluksen etusivulla
ja niitä voi äänestää toukokuussa 8.-28.5. kuka tahansa
sähköpostiyhteyden omaava
sovellukseen rekisteröitynyt
henkilö. Klikkaamalla idean
nimeä tai kuvaa näet tarkemman kuvauksen idean sisällöstä. Silmäile kaikki ideat läpi
ja pohdi sitten kenellä äänesi
annat: Jokaisella on käytössään 3 ääntä, mutta yhdelle
idealle voi antaa vain yhden
äänen. Käy äänestämässä ja
laita sana kiertämään, että
nyt on aika äänestää ideakilpailun ehdokkaita - mitkä
näistä tekisivät Espoon keskuksesta elävämmän, iloisemman tai kauniimman?
Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja! Tästä verkkosovellukseen
www.espoo.fi/munidea.
Äänestys on käynnistynyt
hyvin. Ensimmäisen neljän
päivänä aikana oli annettu jo
yli 300 ääntä. Jotta äänestäminen olisi helppoa kaikille,
olemme neuvomassa asiassa
ke 24.5. klo 16-17 Entressen
kirjastolla. Meillä on mukana koneita, joilla äänestämisen voi suorittaa. Kirjastossa
ja yhteispalvelupisteessä on
yleisön käytössä tietokonei-

Ideat voidaan jakaa viiteen ryhmään:
Muraalit ja muu julkisen kaupunkiympäristön taide (5 kpl)
1) Tekstimuraali Kirkkokadun alikulkutunneliin
2) Yhteisöllinen Värivirta- niminen tekstiiliteos Espoon keskukseen
3) Aurinkokennoja hyödyntävä valotaideteos Espoonsillalle
4) Seinämaalaus Kirstinharju 4 -kerrostalon päätyyn
5) Lasitaideteos Espoonsillalle
Tapahtumatarjonta (4 kpl)
6) CenttiFest-niminen musiikin paikallisfestivaali
ruokatarjoiluineen
7) Yhteisöllinen moniteemainen Yhteinen Espoo-tapahtuma Espoo-päivänä
8) Monikulttuurinen ja -teemainen Suvelan Basaari -niminen kulttuuritapahtuma
9) Taide- ja kulttuuriespoo tutuksi DROP-kulttuuribussilla
Ympäristön siisteys ja laatu (2 kpl)
10) Asukkaiden kukkaniitty Espoon keskukseen S-marketin
viereen
11) Move Green- Liiku Vihreästi -parkour-partioiden toiminta lähiympäristöä siistien
Asukasaktiviteetit (3 kpl)
12) Neulegraffiteja Entressen kirjaston käsityöilloissa
13) Taiteellisten puistonpenkkien maalaaminen
14) Yhteisötaideteos asukkaiden ajatuksista ajatusseinään
Yhteisöllisyys ja jakaminen (2 kpl)
15) Sata päivää asukkaiden osaamisen jakamista toiselta
toiselle työpajoissa
16) Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden parantaminen ruoanjakelussa nuorten kuljetuspalveluiden avulla.
ta. Lisäksi Entressen kirjaston
väki opastaa rekisteröinnissä
ja äänestämisessä kirjaston
aukioloaikoina. Tarkempia
äänestysohjeita löytää Mun
Idea-verkkosovelluksesta
www.espoo.fi/munidea.
Rahoitettaviksi tulee äänestystuloksen
mukaisesti
niin monta ideaa, kuin noin
10 000 euroon mahtuu. Tulokset julkaistaan 5.6.2017
Espoon Kaupungin sivuilla ja
Mun idea -verkkosovelluksessa. Äänestyksessä voittaneet
ideat on toteutettava alkukesään 2018 mennessä.
Hankkeen
verkkosovelluksen toteutuksesta vastaa
Mapdon Oy ja tutkimusyh-

teistyökumppanina
toimii
Laurea-ammattikorkeakoulu.
Hanketta koordinoi Espoon
keskuksen aluekehittämisryhmä, johon kuuluu myös
alueen asukkaita.
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