JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS

2017

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Vapriikki, kokoustila
Aika: 19.12.2017 klo 15-17

Järjestöedustamon varsinaiset jäsenet:
Jaana Alasentie (Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry) poistui kokouksesta klo 16:30
Marianne Järveläinen (Tampereen Naisyhdistys ry)
Disa Kamula (Jotain odottamatonta ry)
Tia Kemppainen (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry)
Riitta Kuismanen (Pirkanmaan Omaishoitajat PIONI ry)
Kimmo Kumlander (Silta-valmennusyhdistys ry)
Niina Lahti (Nääsville ry)
Kaisa Nyberg (Kumppanuustalo Artteli ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry) saapui
kokoukseen klo 16:35.
Outi Ritari (MLL Tampereen osasto ry)
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry)
Tiina Virnes (Tarve ry)
Klaus Lehtinen (Pirkanmaan mielenterveysomaiset Finfami ry)
Edustamon varajäsenet:
Riitta Virenius (Tampereen seudun selkäyhdistys ry)
Arto Juhela (Ahjolan setlementti ry)
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo
Leena-Kaisa Nikkarinen
Ella Suojalehto
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kuismanen avasi kokouksen klo 15.10.

2. Todetaan paikallaolijat
Kirjattiin paikallaolijat ylös.
3. Katsaus edellisen kokouksen pöytäkirjaan
Ei lisättävää tai korjattavaa pöytäkirjaan.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjan
tarkastajien valinta
Asialista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Kimmo Kumlander ja
Eero Portaankorva.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
Kumppanuusfoorumin kuulumiset ja uuden Järjestöedustamon
kokoonpano
Katsaus Tampereen alueen STEA-päätöksiin:
o Pirkanmaan omaishoitajilla on alkanut miehille suunnattu hanke,
mutta osa muusta rahoituksesta pieneni.
o Marianne Järveläinen aikoo ensi vuonna kartoittaa ikäihmisille
suunnattuja hankkeita Tampereella.
o Järjestö 2.0 jatkaa odotetusti. Vapaaehtoistoiminnan
resurssikeskus-hanke ei mennyt läpi, mutta hanke menee hakuun
myös ensi vuonna. Lisäksi Arttelin osaamisen kehittämistyöryhmä
ehdottaa Järjestöedustamolle yhteistyötä hankesparraustilaisuuden osalta. Nina laittaa tästä tietoa edustamolle.
o Jotain odottamatonta ry ei hakenut rahoitusta STEA:lta, mutta
odottaa Cimolta päätöstä hankehakemukselleen.
o Pro-tukipisteelle tulee yksi työntekijä lisää ja Pirkanmaan Setan
Sinuiksi-hanke sai lisää jatkoa.
o Sillalle ei tullut uusia hankkeita, mutta kaikki olemassa olevat
hankkeet jatkavat ja kolmen ESR-hankkeen päätökset tulevat
joulukuussa.
o MLL:n perhekummi-toiminta laajenee, Tampereen osaston
eropalvelut sai yhden lisätyöntekijän.
o Muotialan asuin- ja toimintakeskus sai jatkorahoitusta Kotipesähankkeelleen.
o YSTI sai pienen lisärahoituksen vapaaehtoistoiminnan
kehittämiseen. Rahoitus käytetään niiden ihmisten osallistumisen
mahdollisuuksien lisäämiseen, jotka eivät pääse kodistaan ulos.
o Finfami sai rahoitusta kaikille hakemilleen hankkeille, joten ensi
vuosi on turvattu.
Järjestöedustamon tulevaisuustyöpaja 30.11.; tarkempi keskustelu
tulevan vuoden suunnitelmista seuraavassa kohdassa

6. Vuoden 2018 vuosikello ja tavoitteet
Järjestöedustamon tulevaisuustyöpajassa keskusteltiin Järjestöedustamoon
liittyvistä toiveista ja tulevaisuudennäkymistä. Konkreettisina seuraavina
askeleina päätettiin, että koordinaattorit laativat työpajasta muistion lisäksi
vuosikellon edustamon toiminnalle. Koordinaattorit esittelivät ehdotuksen
vuosikelloksi ja alustavan vuosisuunnitelman.
Päätös:
Päivitetään esitelty vuosikello kattavammaksi ja lisätään interaktiivisuutta
järjestöjen ja kaupungin välille. Lisätään vuosikelloon näkyviin myös kaupungin
vuosikello keskeisimpien toiminnan ja talouden suunnittelun prosessien osalta
(erityisesti talousarvion valmistelu). Lisäksi maakunnan työryhmien vuosikello
olisi hyvä saada näkyviin, samoin kuin kaupungin ja järjestöjen erilaisten
yhteistyöverkostojen ja -työryhmien vuosikellot (kuten perheverkko ja
neuvostot).
Vuosikellon lisäksi olisi tarpeen tarkastella edustamon toimintaa myös
pidempijaksoisesti sekä rakentaa yhteyksiä lautakuntiin. Lisäksi ehdotetaan
perustettavaksi toiminta-avustuksia pohtivia työryhmiä seuraaville
kokonaisuuksille:
- terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen avustukset
- potilas- ja vammaisjärjestöjen avustukset
- ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset
- ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen avustukset
- soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) avustukset
Seuraava edustamo päättää tulevan vuoden tarkemmasta aikataulusta sekä
perustettavista työryhmistä vuodelle 2018.
Kokouksen puheenjohtaja Riitta Kuismanen joutui poistumaan klo 16.30, tilalle
astui Kimmo Kumlander.
7. Arviointi Järjestöedustamon toiminnasta vuonna 2017
Käytiin keskustelua kuluneen vuoden kokemuksista sekä toiveista ja odotuksista
edustamon tulevaisuuden työskentelylle.
Keskustelu:
Kumppanuus2020-ohjelma laittoi toiveet korkealle, mutta odotukset eivät
edustamon toiminnan käynnistyttyä täyttyneet. Alkuvuodesta edustamo haki
vielä paikkaansa tavoitteiden, roolin ja toiminnan osalta, mutta loppuvuodesta
työskentely tehostui ja löydettiin jo toimivampia yhteistyötapoja.
Toive on, että toiminta hahmottuu paremmin tulevaisuudessa ja toimintaa
saadaan synkronoitua vahvemmin kaupungin päätöksentekoon (ml.
avustuspolitiikkaan). Edustamon roolin soisikin kehittyvän enemmän viralliseen
suuntaan.

Tarve on tehdä asioita systemaattisemmin yhteistyössä kohti yhteistä visiota.
Systemaattisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan aikataulua ja rakennetta
tekemiselle sekä yhteisiä päämääriä ja sitoutumista.
Kokousten valmistelua tulisi kehittää esim. siten, että vastuutetaan kokousten
valmistelua myös jäsenille. Yhdessä voitaisiin sopia, kuka edustamosta
valmistelee minkäkin esityslistan kohdan.
Lisäksi tulisi selkiyttää, miten voidaan vaikuttaa ja mikä on konkretian taso.
Hyvä käytäntö olisi, että aina kun edustamo on ollut mukana valmistelemassa
jotain asiaa, pyydetään myöhemmin vastuuvirkamies kertomaan edustamon
osallistumisen vaikutuksista ko. asiaan. Kaiken kaikkiaan tarpeen olisi kehittää
järjestöjen tuottaman hyvinvointitiedon hyödyntämistä. Sen lisäksi, että
järjestöillä voisi olla keskeinen rooli hyvinvointitiedon tuottamisessa kaupungin
päätöksentekoon, voisiko kaupunki hyödyntää järjestöjä ”nopean toiminnan
joukkona”.
Tulevaisuutta ajatellen työpajatyöskentelyn painottaminen tuntuu hyvältä
ratkaisulta, koska tällöin mm. järjestöjen osallistumismahdollisuudet kasvavat.
Työpajatyöskentelyn onnistumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että aiheet
ovat puoleensa vetäviä. Järjestöedustamon tehtävänä olisi tiivistää työpajojen
tuotokset ja viestiä niistä. Pidettiinkin tärkeänä, että jokainen jäsen viestii
edustamon toiminnasta omalle viiteryhmälleen. Työpajatyöskentelyn lisääminen
kuitenkin haastaa pohtimaan, mikä on demokraattisesti valitun edustajiston
rooli tulevaisuudessa.
Toiminta on ollut käynnissä vasta vuoden, ja tällaisen toiminnan kehittyminen
vie aikaa, joten tarvitaan kärsivällisyyttä. Lisäksi sujuvuuteen vaikuttaa myös
erilaisten toimintakulttuurien yhteensovittaminen.
Päätös:
Keskustelu kirjattiin tiedoksi vuoden 2018 edustamolle.
8. Seuraavan kokouksen teema ja teeman käsittelystä sopiminen
Vuoden 2018 Järjestöedustamon ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 23.1.
klo 15. Tieto kokouksesta on lähtenyt ehdokasasettelukutsun mukana.
Kokouksen aiheena on uuden edustamon järjestäytyminen (ml. tutustuminen
sekä vuosikellon ja toiminnan tarkempi käsittely). Lisäksi suunnittelupäällikkö
Mika Vuori tulee esittelemään ajankohtaisen tilanteen hyvinvointikertomuksen
osalta. Pyydetään myös strategiacontroller Nina Mustikkamäki kertomaan, miten
Järjestöedustamon syötteet näkyvät uudessa kaupungin strategiassa.
9. Muut asiat
Järjestöjä on laajasti kutsuttu laittamaan omat palvelunsa ja toimintansa
näkyviin Suomi.fi-sivustolle, josta tiedot siirtyvät yhteiseen tietovarantoon. Näitä
tietovarannon tietoja hyödynnetään myös uudella tampereenpalvelut.fi sivustolla.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 17.03.

Pöytäkirjan tarkastivat:
____________________________
Kimmo Kumlander

_____________________________
Eero Portaankorva

