JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 5 / 2019

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, ryhmähuone 2 (5. krs)
Aika: 21.8.2019 klo 15-17
Järjestöedustamon jäsenet:
Tiina Virnes (Tarve ry)
- varajäsen Sami Rantanen (Yhdessä selviytymisen Tuki YSTI ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry & Pirkanmaan CP-yhdistys ry)
- varajäsen Sirpa Virtanen (Kynnys ry)
Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry)
- varajäsen Riitta Virenius (Tampereen seudun Selkäyhdistys ry)
Jyri Keränen (Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry)
- varajäsen Tuija Seppänen (Tampereen seudun omaishoitajat ry)
Klaus Lehtinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry)
- varajäsen Anu-Susanna Kallio (Nauha ry)
Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry)
- varajäsen Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
Maija Schellhammer-Tuominen (Silta-Valmennusyhdistys ry) saapui klo 15.11,
poistui klo 16:15
Jaana Mäkinen (Media-avustajat ry & Tampereen kirjatyöntekijäinyhdistyksen
Kirjallisuuskerho)
- varajäsen Kari Repo (Suomen Karjalaseura ry)
Zahra Pishehgar (Tampereen iranilaisten naisten kulttuurijärjestö Aava ry) saapui klo
15.06
- varajäsen Marjo Majlund (Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
Katja Wallenius (Pispalan asukasyhdistys ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry)
- varajäsen Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
Outi Ritari-Alho (MLL Tampereen Osasto ry)
- varajäsen Mari Uusi-Niemi (SPR Nuorten turvatalo, Tampere)
Piia Karkkola (Sorin Sirkus ry)
- varajäsen Jari Juhola (Tampereen NMKY ry)
Kirsikka Kaipanen (Tampereen mielenterveysseura)
- varajäsen Evgeni Fomin (Pirkanmaan neuroyhdistys ry)
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo
Mika Vuori
Virva Palomäki
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg

Vierailevat asiantuntijat:
Mikko Aaltonen, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Johanna Riippi, Tampereen kaupunki
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaana Häggman avasi kokouksen klo 15.02.
2. Todetaan paikallaolijat
Kirjattiin paikalla olijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen muistioon
Ei lisättävää tai korjattavaa muistioon.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
· Kaupunginhallitus hyväksyi kehittämiskokouksessaan 10.6.2019
Tampereen kaupungin osallisuus- ja yhteisöllisyysmallin. Mallia
käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.
· Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun teemat on
julkistettu. Kattoteemana on yhdenvertaisuus ja sen alateemoina:
o Enemmän rosoa
o Enemmän kylähyppelyä
o Enemmän saunaa
o Enemmän leikkiä
Avoin ohjelmahaku on käynnissä 15.10. saakka. Ohjelmaehdotuksia
haetaan sekä kulttuuripääkaupunkivuodelle 2026 että myös edeltäville
vuosille. Ehdotuksen voi jättää joko yksityishenkilönä tai
ryhmän/organisaation puolesta.
· Suunnitelmaa järjestöjen osallistumiseksi Tampereen kaupungin
toiminnan ja talouden suunnitteluun käsiteltiin kevään kokouksissa,
mutta ajankohta jäi edelleen auki. Lisäksi Järjestöedustamon
tapahtumatyöryhmä on suunnitellut joulukuulle Kumppanuusfoorumin
korvaavaa tilaisuutta, jossa käsitellä hyvinvointikyselyn tuloksia.
Yhdistetään tapahtumat, jotta työpajatyöskentelyn tulokset voidaan
huomioida jo ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Järjestöille
suunnattu talousarvio-työpaja pidetään perjantaina 13.9. klo 12-15.

6. Köyhyysohjelma
Köyhyysohjelma vuosille 2018-2021 luovutettiin pormestarille loppuvuodesta
2018. Ohjelma sisältää ehdotukset toimenpiteiksi, joilla voidaan vähentää
köyhyyttä ja eriarvoisuutta Tampereella.
Pormestari Lauri Lylyn nimeämän työryhmän tehtävänä oli uudistaa edellisellä
valtuustokaudella tehty köyhyysohjelma vastaamaan pormestariohjelman,
kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman linjauksia. Köyhyystyöryhmä

koostui poliittisista päättäjistä ja uuden ohjelman toteutuksesta sekä sen
vaatimasta rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto. Työryhmän
puheenjohtajana toiminut Mikko Aaltonen esitteli köyhyysohjelmaa.
Keskustelu
Aktiivipassin käyttäjäryhmän laajentamista olisi syytä miettiä (esim.
kansaneläkkeellä olevat vammaiset, omaishoitajat, pienellä eläkkeellä olevat
eläkeläiset). Väliinputoajia ovat ne köyhät, jotka eivät ole toimeentulotuella.
Löytääkö palvelu loppukäyttäjän, miten tavoitetaan ihmiset, jotka hyötyisivät
aktiivipassista?
Kumppanuusavustusten leikkaus oli lyhytnäköistä (esim. harrastusryhmät,
matalan kynnyksen kohtaamispaikat). Leikkauksella voi olla vaikutuksia myös
STEA-rahoituksen saamiseen kuntaosuuden laskiessa.
Köyhyystyöryhmä voi käyttää Järjestöedustamon jäseniä asiantuntijoina
työssään. Koordinaattoreilta saa apua sopivien järjestöjen löytämiseen. Mikko
Aaltoseen voi olla yhteydessä asian tiimoilta.
7. Hyvinvointitiedon kerääminen järjestöistä
Järjestöedustamo asetti tämän vuoden päätehtäväksi hyvinvointitiedon
keräämisen järjestöistä. Kerättävää tietoa voidaan hyödyntää niin kaupungin
päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä kuin myös järjestöissä
kehittämisen tukena. Kysely oli avoinna 16.5.-14.6. ja siihen saatiin 52 vastausta.
Hyvinvointikoordinaattori Johanna Riippi esitteli kyselyn tuloksia.
Keskustelu
Voisiko seuraavassa hyvinvointitiedon keruussa fokusoida yhteen teemaan esiin
tulleen tiedon perusteella? Ensi vuoden kyselyn teemaa voitaisiin pohtia
Järjestöedustamossa syksyn aikana. Jatkossa vastauksia kyselyyn tulisi saada
enemmän. Kyselyn ajankohdalla ja kyselyn merkityksestä viestimisellä voitaisiin
lisätä vastaajien määrää. Yksi vaihtoehto voisi olla, että kysely olisi aina avoinna
ja siihen vastaamisesta muistutettaisiin säännöllisesti.
Kyselyssä tuli esille yhteistyön tarve. Järjestöedustamossa voitaisiin miettiä
keinoja edistää yhteistyötä.
Päätös
Esitetään, että kysely toteutetaan säännöllisesti ja se on avoinna aina kevään ajan
(tammi-kesäkuu), jotta vastauksia saadaan kattavasti ja löydetään ilmiöt
vastausten takana. Toive on, että kyselyillä on jokin ohjaava vaikutus kaupungin
päätöksentekoon.
Kerätty tieto on tärkeää myös järjestöille. Jaetaan tietoa kyselyn tuloksista
avoimesti mm. jakamalla yhteenveto Järjestöedustamon verkkosivuilla.
8. Tapahtumien valmistelu
Vuoden 2019 aikana tullaan toteuttamaan kaksi tapahtumaa, joista ensimmäinen
(1.10. klo 15-19, Tampere-talo) liittyy kansalaisvaikuttamisen juhlapäivään ja

toinen on yhteinen työpaja (13.9. klo 12-15, Monitoimitalo 13), joka korvaa
vuosittain pidetyn kumppanuusfoorumin. Työpaja on suunnattu järjestöjen ja
kaupungin asiantuntijoille ja siinä keskitytään hyvinvointikyselyn tuloksiin sekä
vuoden 2020 talousarvion valmisteluun.
Tapahtumatyöryhmä on kokoontunut viime kokouksen jälkeen kolme kertaa ja
valmistellut erityisesti 1.10. tapahtumaa, jonka ideana on yhdistää eri
vaikuttamisen tapoja samoin kuin toimijoita yhteen. Nina Lindberg ja Susanna
Lundström kertovat tapahtumatyöryhmän suunnitelmista.
Esitys
Sovitaan tapahtumien valmistelun etenemisestä.
Päätös
Venytetään talousarvio-työpajaa hieman, jotta työskentelylle jää enemmän aikaa.
Eli pidetään seminaari 13.9. klo 12-15.30. Aloitetaan tiedottaminen
mahdollisimman nopeasti, jotta ilmoittautumisaikaa on reilusti.
9. Muut asiat
Pidettiin palautekysely kokouksesta väitteellä ”koin päivän työskentelyn
merkitykselliseksi”. Arvosanaksi tuli 4,3.
10. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 22.10. klo 15-17 Virastotalolla (ryhmähuone 1).
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.
Liitteet:
- Köyhyysohjelma 2018-2021
- Hyvinvointikyselyn tulokset
- Järjestöedustamon vuosikello v. 2019

