JÄRJESTÖEDUSTAMON KOKOUS

2017

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Virastotalo, istuntosali Tammerkoski, 2. krs
Aika: 25.9. klo 15-17
Järjestöedustamon varsinaiset jäsenet:
Jaana Alasentie (Yhdessä selviytymisen tuki YSTI ry)
Christina Brandt (Pirkanmaan Vammaistyö ry)
Jaana Häggman (Pro-tukipiste ry)
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)
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
Muut:
Noora Leppänen (gradututkija)
Koordinaattorit ja sihteerit:
Susanna Lundström
Nina Lindberg
Kutsuttuna:
Pirkanmaan Järjestö 2.0 –hankkeen työntekijät:
Tomi Kuhanen
Emma Sydänoja
Katja Wallenius

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Riitta Kuismanen avasi kokouksen klo 15.04.
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 Disa Kamula ja Tia
Kemppainen.
5. Ilmoitusasiat ja hyvinvointikuulumiset
Kaupungin hyvinvointikertomuksen käsittelylle sovittu tapaaminen peruttiin
vähäisen osallistujamäärän takia. Sen sijaan työpajaan, jossa kartoitettiin eri
toimijoiden tarpeita digitaaliselle työkalulle vapaaehtoistoiminnan
koordinointiin, osallistui neljä Järjestöedustamon jäsentä. Työpajan tulokset
huomioidaan Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan tuki Tampereen
kaupunkiorganisaatiossa -selvityksessä.
Järjestöt muutoksessa –seminaari järjestetään 12.10 klo 9-16 Työväenmuseo
Werstaalla. Seminaarissa keskitytään järjestöjen muuttuvaan
toimintaympäristöön ja edistetään yhteistyötä.
Koordinaattorit esittelivät Järjestöedustamoa Kuntamarkkinoilla Helsingissä
13.9. Lisäksi koordinaattorit ovat menossa SOSTEtalkiin Ouluun 3.-4.10.
pitämään vastaavanlaisen esityksen Järjestöedustamosta.
Maanantaina 30.10. klo 9-12 pidetään Järjestöedustamolle Tulevaisuus-työpaja
Vapriikissa. Työpajan ohjaavat Tampereen kaupungin verkostokonsultit ja
mukana työpajatyöskentelyssä on myös hyvinvoinnin palvelualueen johtaja Taru
Kuosmanen.
Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke on alkanut. Tomi Kuhanen kertoo hankkeen
aikataulusta ja etenemisestä.
6. Järjestöedustamon valintaprosessi
Järjestöedustamon ensimmäisissä vaaleissa tuli esille epäkohtia. Edustamoa
pyydettiin lähettämään koordinaattoreille etukäteen ehdotuksia prosessin
parantamisesta, jonka pohjalta koordinaattorit olivat rakentaneet esityksen.
Nina Lindberg esitteli uudistusesityksen, jonka lähtökohtana oli edustamon
yhteistyön lisääminen laajemmin järjestökentän kanssa ja edustamon roolin
selkeyttäminen sekä tunnettavuuden parantaminen Tampereen kaupungin
suuntaan. Esityksen pohjalta käytiin keskustelua valintaprosessista.
Päätös:

Jatkossa Järjestöedustamoon valitaan kustakin kategoriasta vain yksi jäsen sekä
kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Edustamon jäsenyys on
henkilökohtainen, mutta sen edellytyksenä on luottamustehtävä tai työsuhde sen
kategorian järjestöön, josta edustamoon on valittu. Jäsenyys on kaksivuotinen.
Varajäseneksi valitaan kussakin kategoriassa seuraavaksi eniten ääniä saanut,
mutta varajäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta kokouksissa.
Tästedes valintakategoriat ovat (uudet kursivoituna):
• Ikääntyneiden järjestöt
• Omaisjärjestöt
• Työllisyyden edistämisen ja työttömien järjestöt
• Yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestöt
• Kulttuurijärjestöt
• Lapsi- ja perhetyön järjestöt
• Muut järjestöt
• Liikuntajärjestöt
• Mielenterveysjärjestöt
• Päihde- ja riippuvuusjärjestöt
• Nuorisojärjestöt
• Potilasjärjestöt
• Vammajärjestöt
• Monikulttuurijärjestöt
Vuoden 2017 vaaleissa valitaan seitsemän uutta edustajaa sekä heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Loput varajäsenet valitaan vuoden 2018 vaaleissa
valittaessa uusia jäseniä erovuorossa olevien tilalle.
Seuraavat vaalit järjestetään osana Kumppanuusfoorumia tiistaina 12.12. klo
16.30 Virastotalon Valtuustosalissa. Ehdokasasettelu alkaa 20.10. ja päättyy
25.11. Henkilöt valitsevat jatkossa itse missä kategoriassa ovat ehdolla.
Ehdokkaat julkaistaan 1.12.
7. Kaupungin avustuspolitiikka
Kaupungin lautakunnissa käydään lokakuussa yleinen keskustelu järjestöjen
avustusten myöntämisperusteista. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa keskustelu
käydään 5.10. ja sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 12.10. Varsinaisista
jakokriteereistä eri avustuskokonaisuuksissa päätetään lautakuntien
marraskuun kokouksissa.
Susanna Lundström esitteli kaupungin nykyisen avustustenjakopolitiikan yleiset
periaatteet ja vuoden 2018 avustusten valmisteluaikataulun.
Järjestöedustamossa keskusteltiin mahdollisista vaikuttamisvaihtoehdoista ja
todettiin aikataulun asettavan haasteita vaikuttamiselle.
Päätös:
Järjestöedustamon jäsenet lähettävät sähköpostilla koko edustamolle
mahdolliset kommentit ja uudistustarpeet avustuksiin. Mikäli edustamo haluaa
muodostaa yhteisen kannan, vie Susanna Lundström sen lautakuntiin tiedoksi.

Lautakuntien lokakuun kokousten jälkeen Susanna lähettää avustusten
uudistusesitykset vielä edustamolle kommentoitavaksi.
8. Seuraavan kokouksen teema ja teeman käsittelystä sopiminen
Kumppanuusfoorumia valmisteleva työryhmä kokoontuu tiistaina 21.11. klo 15.
Koordinaattorit lähettävät edustamon jäsenille kutsun työryhmään myöhemmin.
Seuraava varsinainen kokous pidetään tiistaina 19.12. klo 15. Kokous tulee
olemaan osalle Järjestöedustamon jäsenistä kauden viimeinen, joten ei sovittu
erillistä teemaa kokoukselle vaan pidetään kokous vapaamuotoisempana
glögistä ja joulutortuista nauttien.
9. Muut asiat
Järjestöedustamon ensimmäiseksi alatyöryhmäksi perustetaan päihde- ja
mielenterveystyöryhmä. Klaus ja Vesa toimivat työryhmän vetäjinä ja
koollekutsujina. Leena-Kaisa kysyy kaupungin mielenterveyspalveluista
edustajat mukaan.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 17.00.

Pöytäkirjan tarkastivat:
____________________________
Disa Kamula

_____________________________
Tia Kemppainen

