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Osallistujan nimeäminen Eurocities-verkoston vuosikokoukseen
Leipzigissa 3-5.11.2021 ja Espoon Eurocities 2022 vuosikokouksen
ohjausryhmään
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Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka
Kaupunginhallitus päättää, että
1
Espoon kaupungin edustajana Eurocities-verkoston vuosikokouksessa
Leipzigissa 3.-5.11.2021 toimii kaupunginhallituksen nimeämänä
edustajana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Henrik Vuornos.
2
kaupunginhallituksen nimeämän edustajan matkasta aiheutuvat
hallintosäännön mukaiset korvaukset suoritetaan virkamatkojen
määrärahoista kustannuspaikalta 10042, 080.
3
Espoon kaupunki järjestää Eurocities-verkoston vuosikokouksen 810.6.2022. Suunnittelua linjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii
elinvoimajohtaja Mervi Heinaro. Ohjausryhmässä toimii
kaupunginhallituksen nimeämänä jäsenenä puheenjohtaja Henrik Vuornos.
4
kaupunginhallituksen nimeämän edustajan palkkiosäännön mukaiset
kokouskorvaukset suoritetaan kustannuspaikalta 10031, alakp2, 070.

Käsittely

Päätös
Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Espoon kaupunki on eurooppalaisten suurten ja keskisuurten kaupunkien
verkoston Eurocitiesin aktiivinen jäsen. Eurocities on tärkeä alusta
kaupungin verkostoitumisen ja tulevaisuuden kumppanuuksien
rakentamisen kannalta. Eurocities koostuu kahdeksasta temaattisesta
foorumista, joihin Espoon johtavat viranhaltijat eri toimialoilta osallistuvat,
oppien eurooppalaisilta kaupungeilta ja vaikuttaen EU:n

kaupunkipolitiikkaan Espoon näkökulmasta. Eurocitiesin vuoden tärkein
tapahtuma on vuosikokous, joka järjestetään Leipzigissa 3-5.11.2021.
Vuosikokouksen teemana on The power of cities – Transforming society ja
se sisältää kaupunkien poliittisten edustajien suljettuja keskusteluja,
vuorovaikutteisia osuuksia kaupunkien kehittämishankkeisiin liittyen ja
Eurocitiesin hallituksen uusien jäsenten valinnan ja muiden kokousasioiden
läpikäynnin. Kaupunginhallituksen nimeämä edustaja pitää Espoon
puheenvuoron vuosikokouksessa, toimii Espoon äänivaltaisena edustajana
sekä verkottuu keskeisten eurooppalaisten kaupunkien johdon kanssa.
Espoo järjestää Eurocities-verkoston vuosikokouksen kesäkuussa 2022.
Vuosikokous on Espoolle mahdollisuus lisätä kaupungin ja espoolaisen
osaamisen tunnettuutta eurooppalaisten kaupunkien joukossa ja solmia
verkostoja tulevaisuuden yhteistyötä varten. Vuosikokouksen suunnittelua
linjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii elinvoimajohtaja Mervi
Heinaro. Kaupunginhallituksen nimeämän edustajan rooli ohjausryhmässä
on erityisesti vuosikokouksen poliittisten edustajien ohjelman ja
edunvalvontatavoitteiden suunnittelussa tukeminen.
Espoon kaupungin vuoden 2021 talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä
noudattamista koskevien ohjeiden mukaan valtuuston,
kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen jaostojen sekä
kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien ja niiden jäsenten virka- ja
koulutusmatkoista päättää kaupunginhallitus.
Eurocities vuosikokouksen alustava ohjelma 3.-5.2021:
https://www.eurocities2021.eu
https://www.eurocities2021.eu/programme/conference-programme/

