JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS 5 / 2018

MUISTIO

Paikka: Virastotalo, ryhmähuone 2 (5. krs)
Aika: 18.12.2018 klo 15-17
Järjestöedustamon jäsenet:
Kaisa Nyberg (Kumppanuustalo Artteli ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry & Pirkanmaan CP-yhdistys ry);
varajäsen Sirpa Virtanen (Kynnys ry)
Katja Metsävainio (Tampereen Reumayhdistys ry) poistui 15.36; varajäsenenä
Riitta Virenius (Tampereen seudun Selkäyhdistys ry)
Riitta Kuismanen (Pirkanmaan omaishoitajat PIONI ry)
Klaus Lehtinen (Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry) poistui 16.02
Vesa Vaittinen (Tampereen A-kilta ry); varajäsenenä Anu-Susanna Kallio (Nauha
ry)
Marja Crusell-Kauppinen (Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry);
varajäsenenä Juha Salonen (Tampereen kansalliset seniorit ry)
Kimmo Kumlander (Silta-Valmennusyhdistys ry)
Disa Kamula (Jotain odottamatonta ry)
Zahra Pishehgar (Tampereen iranilaisten naisten kulttuurijärjestö Aava ry);
varajäsenenä Marjo Majlund (Suomen Punaisen Ristin Tampereen osasto)
Marianne Järveläinen (Tampereen Naisyhdistys ry)
Eero Portaankorva (Eläkkeensaajien Tampereen yhdistys ry)
Outi Ritari-Alho (MLL Tampereen Osasto ry)
Piia Karkkola (Sorin Sirkus ry); varajäsenenä Jari Juhola (Tampereen NMKY ry)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry) saapui 15.14, poistui 16.04
Kaupungin edustajat:
Tiia Heinäsuo
Mika Vuori poistui 16.45
Ella Suojalehto
Maakunnan edustaja:
Anne Heusala
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg poistui 16.35
Vieraileva asiantuntija:
Juha Suvanto (Kaupunkitilat käyttöön 24/7 -projekti, Tampereen kaupunki)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.09.
2. Todetaan paikallaolijat
Kirjattiin paikalla olijat ylös.

3. Katsaus edellisen kokouksen muistioon
Ei lisättävää tai korjattavaa pöytäkirjaan.
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Siirretään kohta 6 kohtaan 5 ja ilmoitusasiat kohtaan 6.
5. Julkisten tilojen käytön kehittäminen
Projektipäällikkö Juha Suvanto esitteli Tampereen kaupungin Kaupunkitilat
käyttöön 24/7-projektia, jossa sopivien tilojen löytämisestä ja varaamisesta
pyritään tekemään helppoa. Projektin tavoitteena on avata julkiset tilat
tehokkaammin kaupunkilaisten käyttöön sekä selvittää, kuinka kaupungin
työntekijöiden käyttämissä hallintorakennuksissa tilankäyttöä voisi tehostaa
digitalisaation keinoin.
Esitys
Keskustellaan projektin esittelyn jälkeen tilojen käytön kehittämistarpeista (mm.
varauskäytännöt).
Keskustelu
Projektin aikataulun mukaan ensi vuonna käynnistetään kokeilu 15:ssä
kohteessa (mm. liikuntatiloja sekä Tipotien ja Ratinan tilat). Keskusteltiin
projektin vaikutuksista järjestötoimijoille. Pidettiin tärkeänä, että
digitaalisuuden lisäksi pysyy myös mahdollisuus esim. ikäihmisille varata tiloja
ilman digiosaamista. Lisäksi järjestöjen omat varattavat tilat olisi hyvä saada
järjestelmään mukaan - kuten myös liiketilat, jotka ovat käytettävissä esim.
kulttuuritoimijoille väliaikaisesti.
Päätös
Sovittiin että projektipäällikkö on yhteydessä Järjestöedustamoon, kun haetaan
sidosryhmiltä kommentteja.
6. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
· Kumppanuusfoorumin kuulumiset ja vaaleissa valitut uudet
Järjestöedustamon jäsenet kaudelle 2019-2020.
· Katsaus Tampereen alueen STEA-päätöksiin
· Suunnittelupäällikkö Mika Vuori esittelee Tampereen kaupungin
suunnitelman ehkäisevän päihdetyön toimenpideohjelmaksi,
hyvinvointikertomuksen ajankohtaisen tilanteen sekä köyhyystyöryhmän laatiman köyhyysohjelman vuosille 2018-2021.
· Muut ilmoitusasiat?
Päätökset
· Kumppanuusfoorumin vaaleissa otetaan jatkossa käyttöön selkeät
käytännöt, esim, vasta äänestyksen alkaessa tarkistetaan valtakirjat ja
annetaan äänestyslaput.
· Ensi vuoden vuosikelloon lisätään kumppanuusavustusten leikkausten
vaikutusselvitys, joka luovutetaan kaupungille keväällä.
7. Seuraavan kokouksen teema ja teeman käsittelystä sopiminen

Vuoden 2019 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 22.1. klo 15-17. Ennen
kokousta klo 13-15 järjestetään suunnitteluseminaari, johon mukaan kutsutaan
kaikki nykyiset ja vanhat Järjestöedustamon jäsenet ja varajäsenet. Seminaarissa
päätetään esityksen pohjalta Järjestöedustamon säännöistä sekä kirkastetaan
Järjestöedustamon visiota.
Esitys
Sovitaan seuraavan kokouksen teemaksi yhdenvertaisuus, koska Tampereen
kaupunki on käynnistämässä yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelua.
Susanna pyytää vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärven
kokoukseen kertomaan suunnitelman laadinnasta sekä suunnittelemaan
mahdollista yhteistyötä Järjestöedustamon kanssa.
Päätös
Päätettiin esityksen mukaisesti.
8. Muut asiat
Ei muita asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

